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Aloe-Jojoba Shampoo
cód. 521 | cc: 0,071

Uma nova e mais pura fórmula para todos
os tipos de cabelos!
Você irá notar que nós excluímos alguns
ingredientes da fórmula antiga para
dar lugar aos novos ingredientes mais
poderosos! Em vez de oferecermos um
shampoo com muitos ativos sintéticos
e agentes artificialmente espumantes,
usamos o nosso ingrediente favorito: o
aloe.
O aloe disponibiliza saponinas naturais
o que ajuda a proporcionar um enxágue
suave aos fios dos cabelos.
A outra estrela desta fórmula e de igual
importância, é a jojoba, que dá um efeito
queratinizante e enaltece a cor natural e o
brilho dos cabelos.
Nós também reconhecemos a importância
de se condicionar o cabelo em sua
totalidade durante o uso do shampoo.
Utilizamos nesta fórmula o nosso óleo de
lavanda essencial da Forever que confere
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uma fragrância relaxante, ajuda aos fios a
manterem o seu brilho e proporciona um
couro cabeludo sempre saudável.
O outro óleo utilizado é o rico óleo de
rosa mosqueta. O único vegetal a conter
vitamina A, naturalmente, e também
possui alto nível de vitamina C. O óleo
de rosa mosqueta ajudará o seu couro
cabeludo a manter-se hidratado.
Estes ingredientes removem dos fios
os óleos mais pesados e hidratam
simultaneamente. Seus cabelos ficarão
incrivelmente suaves, fáceis de pentear,
com o volume dos fios restaurados.
Prepare-se para impressionar!
COMPOSIÇÃO: Aloe barbadensis leaf
juice, agua, 1,2-hexanediol, citric acid,
cocamidopropyl hydroxysultaine, decyl
glucoside, disodium 2-sulfolaurate,
lavandula angustifolia (lavender) oil, rosa
canina fruit oil, simmondia chinensis seed
oil, sodium methyl 2-sulfolaurate, fragrance

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

(parfum), linalool.
CONTEÚDO: 296ml.
INSTRUÇÕES: Aplique Aloe Jojoba
Shampoo sobre os cabelos molhados
e massageie o couro cabeludo e os
cabelos até formar espuma. Enxágue
abundantemente. Repita a aplicação
e enxágue até que o cabelo esteja
completamente limpo.
CUIDADOS: Produto destinado somente
para uso externo. evite contato com os
olhos e membranas mucosas. Manter
fora do alcance de crianças. Conservar em
temperatura ambiente. Não utilizar caso o
lacre esteja violado ou ausente.
• pH balanceado;
• Livre de sulfato;
• 3 óleos naturais para suavizar o
couro cabeludo.

